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ही इथियोपियाची िारंिररक लोककिा आहे. 
एक गुलाम बरीच वर्ष ेआिल्या मालकाची 
इमािेइतबारे िेवा करतो. एक ददवि, 
“आिल्याला मकु्त करावे,” अशी पविंती तो 
मालकाला करतो. त्यावर मालक हििू 
त्याला एक अट घालतो. “गुलामािे 
कडाक्याच्या िंडीत एक रात्र उंच 
िववतावच्या सशखरावर काढावी, तहेी पववस्त्र 
अवस्िेत.” निराश होऊि गुलाम एका 
िमजूतदार वदृ्ध व्यक्तक्तकड ेजातो. ती वदृ्ध 
व्यक्ती गुलामाला मदत करते.   

 

इथियोपियाच्या या लोककिेत जगभरातील 
िवव लोकांकररता एक िंदेश लिला आहे.   



इिूि जवळच एका देशात एक माणूि राहात होता. तो गुलाम होता. 
तो आिल्या मालकाच्या काििाच्या शेतात ददवि-रात्र राबत अिे. 
रात्री घरी िरतल्यावर तो मालकाच्या घराची िाफिफाई करत अिे. 
त्यािंतर तो जिावरांिा खायला घालत अिे, मग लाकड ेतोडत अिे. 
मध्यरात्र होईियंत तो फक्त कामच करत अिे.  

अशी बरीच वर्षे गेली. एक ददवि िकलाभागला गुलाम आजारी िडला.  



िहिशक्ती िंिल्यावर गुलाम मालकाकड ेगेला आणण म्हणाला, “मी 
इतकी वर्षे तुमची इमािेइतबारे िेवा केली. तुम्ही अिेकदा मला मुक्त 
करण्याच ेवचिही ददले. आता काय करू, म्हणजे तुम्ही मला 
एकदाच ेमुक्त कराल?” 



मालक गुलामाच्या बोलण्यावर हिू लागला. “तुला मुक्त व्हायचंय? 
एका अटीवर! तो िववत ददितोय? आज रात्री त्याच्यावर चढूि जा. वर 
िववत्र बफव च बफव  आहे आणण िंडी तर इतकी आहे की तुझा श्वाििुद्धा 
गोठूि जाईल. रात्रभर तू नतिे राहूि दाखव.   



आणण हो, अंगावर एकही किडा ि घालता रात्र घालवायचीि 
नतिे. यातूि िहीिलामत वाचलाि, तर मी तुला मुक्त करीि. 
िण लक्षात ठेव, या कामात तू कुणाचीही मदत घेता कामा 
िये. तुला कुणी गरम किड ेदेता कामा िये. तू अगदी एकटं, 
पववस्त्र राहायचंि नतिे.” 



निराश होऊि गुलाम त्याच्या वदृ्ध समत्राकड ेगेला. हा 
वदृ्ध समत्र एक िमजूतदार, शहाणा माणूि होता.  
“काय करू?” गुलामािे पवचारले, “अशी रात्र घालवली 
तर मी जजवंत तरी राहीि का? नतिल्या िंडीिेच 
मरूि जाईि मी.” 

वदृ्ध समत्रािे काही वेळ पवचार केला.  

“मी मदत करीि तुला,” िोड्या वेळािे तो म्हणाला.  



िंथिप्रकाश ििरल्यावर गुलाम गावच्या िीमेवर 
अिलेल्या िववताच्या सशखरावर चढूि गेला.  

दरम्याि, वदृ्ध समत्र जळणाची बरीचशी 
लाकड ेघेऊि शेजारचा िववत चढूि गेला.  



गुलाम सशखरावरील बफावत अिवाणी अवस्िेत उभा रादहला. 
त्यािे अंगावरच ेकिड ेकाढूि टाकले. आता तो िंडीिे 
कुडकुडू लागला. त्याच्या अवतीभवती अिलेले िारे खडक 
बफाविे झाकलेले होत.े त्याला श्वाि घेण्याचेही िैयव होत 
िव्हत.े  



अचािक, शेजारच्या िववतसशखरावर आग ददिू लागली. आगीच्या ज्वाळा 
तजेस्वी आणण उंच होत्या.  
खोल अंिारात ददवा ददिावा, तिे वाटले गुलामाला.  

आगीच्या शेजारी वदृ्ध समत्राची आकृती जेमतमे ददित होती. वदृ्ध समत्र आग 
जळत ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होता. वेगवाि वाऱ्यािे आग पवझू 
िये, म्हणूि तो आगीत ितत लाकड ेटाकत होता.   

गुलाम या आगीकड ेटक लावूि िाहात रादहला. तो पववस्त्र होता आणण 
त्याच्या िभोवती बफव च बफव  होते. िण आता तो कुडकुडत िव्हता. त्याच्या 
वदृ्ध समत्रािे गदव अंिारात केलेली ती आग त्याच्यािाठीच तर होती. ती आगच 
आता त्याला ऊब देऊ लागली.   



रात्रभर गुलाम त्या आगीकड ेिाहात 
रादहला, त्याची उब घेत रादहला. 
िववतावरची िंडी त्याच ेकाही ब्रबघडवू 
शकली िाही.  



िुढच्या ददवशी िकाळी, उजाडल्यावर, गुलाम िववतावरूि उतरला 
आणण मालकाकड ेगेला.  
मालक त्याच्यावर िंतािला. खरंतर, त्याला गुलामाला मुक्त 
करायची इच्छा िव्हती. िण त्याला ियावयही िव्हता.  

                                 “जा,” तो गुलामाला म्हणाला.  



जो माणूि रात्रभर कडाक्याच्या िंडीत 
राहूिही जजवंत रादहला,  
तो गुलाम रादहला िाही.  
तो आता मुक्त आहे. 

िमाप्त 


